PIEGĀDES LĪGUMS Nr. PN/4-20.19/17/21

Pārgaujas novada Stalbes pagastā

2017.gada 13. oktobrī

Pārgaujas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116276, juridiskā adrese „Iktes”,
Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS personā, kura
darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Pārgaujas novada pašvaldības nolikuma pamata,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildība „HAG”, reģistrācijas numurs 50002054781, juridiskā
adrese Vējavas iela 10 k-1 -23, Rīga, LV-1035, pasta adrese Krustabaznīcas iela 11, Rīga, LV-1006,
tās valdes locekļa Andreja Starceva personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem
(turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto atklāto konkursu „Kurināmās šķeldas un koksnes
kurināmo granulu piegāde Pārgaujas novada pašvaldības katlu mājām”, iepirkuma
identifikācijas Nr. PNP 2017/23, rezultātiem par iepirkuma priekšmetu un Piegādātāja iesniegto
piedāvājumu atklātajā konkursā, noslēdz šādu sekojošu līgumu, turpmāk - Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.
Pasūtītājs uzdod, un Piegādātājs apņemas piegādāt Iepirkuma 3. un 4. daļā minēto
kurināmo – koksnes kurināmās granulas (turpmāk tekstā - Kurināmais), atbilstoši Nolikuma
tehniskās specifikācijas 5. pielikumam, izslēdzot no tā 2.2. un 2.5.punktu (Līguma 1.pielikums),
Piegādātāja finanšu piedāvājumam atbilstoši Nolikuma 8. pielikumam (Līguma 3. pielikums) un
atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam “Darba uzdevums” 3. un 4. daļai, izslēdzot no tā 2. un 5. daļu
(Līguma 2. pielikums), kā arī atbilstoši citiem šī Līguma nosacījumiem. Kopējais piegādājamais
Kurināmā apjoms – 136 tonnas.
1.2.
Klimatisko laikapstākļu ietekmē Līguma 1.punktā noteikto Kurināmā piegādes apjomi var
tikt mainīti, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms darba uzdevumā iekļautā termiņa, Pusēm
rakstveidā par to vienojoties.
2. Līguma cena
2.1. Līguma kopējā summa atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam par
iepirkuma 3. un 4. daļu ir 17894.66 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri
eiro un sešdesmit seši centi) neietverot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības
nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem. Summā ietverti visi izdevumi, kas rodas Piegādātājam līguma izpildes
procesā. Cena noteikta Piegādātāja finanšu piedāvājumā Iepirkumam šī līguma 3. pielikumā.
2.2. Līguma cenu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam pa daļām atbilstoši piegādes grafikam, 10
darba dienu laikā no Piegādātāja attiecīga nodokļa rēķina (pavadzīmes) abpusējās parakstīšanas,
kas apliecina Kurināmā pieņemšanu – nodošanu.
3. Kurināmā piegādes un saņemšanas kārtība
3.1. Kurināmā piegāde tiek veikta pa daļām saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem 7 (septiņu) dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, abpusēji precizējot piegādes laiku.
3.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par Kurināmā piegādi ne vēlāk kā (vienas) darba dienas laikā
pirms piegādes.
3.3. Par katru Kurināmā piegādes reizi, Piegādātājs izsniedz Pasūtītājam nodokļa rēķinu
(pavadzīmi). Pasūtītāja pārstāvis pirms nodokļa rēķina (pavadzīmes) parakstīšanas pārliecinās
par piegādātā Kurināmā atbilstību Līguma prasībām.
3.4. Ja piegādātais Kurināmais neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītāja pārstāvis Kurināmo
nepieņem un sastāda aktu. Konstatētās neatbilstības (nepilnības) Piegādātājs novērš uz sava
rēķina. Pēc neatbilstību novēršanas Piegādātājs veic atkārtoti Kurināmā, piegādi izsniedzot
Pasūtītājam jaunu nodokļa rēķinu (pavadzīmi).
3.5. Pasūtītājs Kurināmā saņemšanu apliecina ar parakstu nodokļa rēķinā (pavadzīmē), norādot
saņemšanas datumu. Kurināmā piegādes nodokļa rēķina (pavadzīmes) parakstīšana neatbrīvo
Piegādātāju no atbildības par slēptiem un nodokļa rēķina (pavadzīmes) parakstīšanas laikā
nekonstatētiem (apslēptiem) trūkumiem.
3.6. Līguma 1. punktā noteiktie Kurināmā piegādes apjomi var tikt mainīti, ne vēlāk kā 10 (desmit)
darba dienas pirms darba uzdevumā iekļautā termiņa, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.

4. Piegādātāja pienākumi un atbildība
4.1.
Piegādātājs, ievērojot darba uzdevumā noteiktos termiņus un Kurināmā tehnisko
specifikāciju, ar savu transportu un iekraušanas – izkraušanas tehniku, piegādā Kurināmo Līgumā
noteiktajā kārtībā un apjomā.
4.2.
Piegādātājs pilnībā atbild par piegādātā Kurināmā izcelsmi un tā atbilstību iepirkuma
Līguma 1. pielikuma tehniskajai specifikācijai.
4.3.
Piegādātājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām.
4.4. Piegādātājs Kurināmā piegādes kārtību un apjomu vienpusēji nevar mainīt.
4.5.
Ja Piegādātājs Kurināmo vai tā daļu nepiegādā Līgumā noteiktajā kārtībā vai apjomā, tad
Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no termiņā nepiegādātās Kurināmā
summas par katru nokavēto dienu, kā arī sedz Pasūtītājam visus ar Kurināmā nepiegādi termiņā
(un noteiktā apjomā) radušos zaudējumus. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības līgumsoda
summu atskaitīt no Piegādātājam maksājamās Līguma summas.
4.6.
Piegādātājs apliecina, ka Līguma summā ir iekļautas visas ar Kurināmā piegādi saistītās
izmaksas.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienas iepriekš, informējot Piegādātāju, ir tiesīgs mainīt
Kurināmā piegādes darba uzdevumu.
5.2. Ja piegādātais Kurināmais neatbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām, par to Puses
vai viņu pilnvarotās personas sastāda aktu.
5.3. Pasūtītājs nekvalitatīva Kurināmā piegādes gadījumā, kā rezultātā bojātas katlu mājas
iekārtas, ir tiesīgs pieprasīt Piegādātājam zaudējumu atlīdzību, ja Kurināmā kvalitātes pārbaudes
testu ir veicis neatkarīgs eksperts.
5.4. Pasūtītājs nodrošina Piegādātāja piegādātā Kurināmā novietošanai nepieciešamo izkraušanas
vietu.
5.5. Ja Piegādātājs neievēro Kurināmā piegādes termiņus un, iepriekš rakstveidā nevienojoties,
kavē Kurināmā piegādi 3 (trīs) darba dienas. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu,
rakstveidā par to informējot Piegādātāju.
5.6. Ja Pasūtītājs nav apmaksājis Līgumā noteiktā kārtībā iesniegto Piegādātāja nodokļa rēķinu
(pavadzīmi), Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,05 % apmērā no neapmaksātās nodokļa
rēķina (pavadzīmes) summas par katru nokavēto dienu.
5.7. Nodokļa rēķinus (Pavadzīmes) no Pasūtītāja puses par Kurināmā piegādi pilnvarots
parakstīt:
5.7.1.Raiskuma pagasta saimniecības vadītājs Andris Erenbots, mob. 26529894.
6. Norēķinu kārtība
6.1. Samaksa par Kurināmo tiek veikta pa daļām atbilstoši veiktajām piegādēm saskaņā ar Līguma
noteikumiem.
6.2. Piegādātājs samaksu par piegādāto Kurināmo veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz
Piegādātāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Kurināmā piegādes un
Pušu nodokļa rēķina (pavadzīmes) parakstīšanas.
6.3. Piegādātājs nodrošina Līgumā noteiktās Līguma cenas nemainīgumu visā šī Līguma izpildes
laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu
Līguma cenas paaugstināšanai.
7. Citi noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai
spēkā līdz dienai, kad Līgums tiek izbeigts, kad par to ir paziņots Piegādātājam.
7.2. Puses viena pret otru nav atbildīgas pie nepārvaramas varas apstākļiem tādiem kā dabas
stihija, jebkura rakstura kara darbība, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses
nevarēja ne paredzēt ne novērst. Tādā gadījumā saistību izpildes termiņi, Pusēm vienojoties, tiek
pagarināti uz termiņu, kādā darbojas apstākļi.
7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā
noteiktie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numurs, adreses u.c., tad tas 5 (piecu) darba dienu laikā
paziņo par to otrai Pusei. Ja Puses neizpilda šī punkta noteikumu, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā noteikto informāciju par otru Pusi.
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7.4. Puses vienojas, ka jebkuri paziņojumi, kas tiek sūtīti ar pasta starpniecību uz Pušu rekvizītos
norādītajām adresēm ierakstītā sūtījumā, uzskatāmi par paziņotiem 7 (septītajā) dienā pēc to
nodošanas pastā. Ja no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts
dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta paziņošanas faktu.
7.5. Līguma grozījumi un papildinājumi, Pusēm vienojoties, tiek noformēti rakstveidā 2 (divos)
eksemplāros un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma
nosacījumus.
7.7. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek risināti Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu noteiktajā kārtībā.
7.8. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, latviešu valodā
uz 3 (trīs) lapām ar trīs pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram izsniegts katrai no Pusēm.
7.9. Puses piekrīt Līguma nosacījumiem, atzīst tos par izpildāmiem un apliecina to ar saviem
parakstiem.
7.10. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
Nr.1. Tehniskā specifikācija uz 1 (vienas) lapas;
Nr.2. Darba uzdevums uz 1 (vienas) lapas.
Nr.3. Izpildītāja finanšu piedāvājuma kopija uz 3 (trīs) lapām.
8.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS
Pārgaujas novada pašvaldība
Reģ. Nr.90009116276
Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads, LV-4151

IZPILDĪTĀJS
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību " HAG "
Vien. Reģ.nr. 50002054781
juridiskā adrese:
Vējavas iela 10 k-1 -23, Rīga,
LV-1035,

______________________________________
Izpilddirektore Maruta Drubiņa

____________________________________
Valdes loceklis Andrejs Starcevs

3

